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  THERMOTON® CLEAR 
 
Środek myjąco - płuczący  
o właściwościach neutralizujących 

 
 na bazie kwasu cytrynowego 

 ułatwia suszenie materiałów  

 zawiera inhibitory korozji 

 

 
 

 

Thermoton® Clear jest płynnym środkiem do mycia i płukania   
o właściwościach neutralizujących. Preparat nie pieni się, dzięki 
czemu gwarantuje niepowstawanie smug przy suszeniu wszystkich 
materiałów. Zintegrowane inhibitory korozji gwarantują wysoką 
kompatybilność materiału.   

Thermoton® Clear może być również używany jako neutralizator   
po myciu alkalicznym.  

 

 

Wygląd koncentratu:                              klarowny, bezbarwny roztwór  

Wartość pH roztworu 0,5%            3,5 

Wartość pH koncentratu            ok. 2,0 

Gęstość (w 20OC) :                                 ok. 1,05 g/ml 

 

 

Thermoton®  Clear idealnie nadaje się do mycia oraz płukania       
po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych jak                        
i termostabilnych narzędzi i materiałów w automatycznych myjniach 
– dezynfektorach zgodnie  z zaleceniami producenta urządzania.  

Thermoton® Clear może być również używany w wyższym stężeniu 
jako neutralizator po myciu alkalicznym.  

  

Po użyciu lub po wstępnej obróbce, narzędzia włożyć w stanie 
otwartym do myjni - zgodnie z instrukcją (np. wg planu higieny lub 
planu dezynfekcji). W procesie mycia wszystkie powierzchnie            
i zagłębienia narzędzi muszą być dostępne. W procesie płukania 
stosować Thermoton®  Clear zgodnie z instrukcją producenta 
urządzenia. 

UWAGA: (wziąć pod uwagę przy ustawianiu programu):              

nie dodawać środka w temperaturze poniżej 35°C.  

 

 

Jako środek myjąco-płuczący                     0,1 – 0,5 ml/L 

Jako środek neutralizujący                         1,0 – 3,0 ml/L 

 

kwas cytrynowy, alkohol, tenzydy myjące, inhibitory korozji. 

Pojedyncze opakowania 
Jedn. 

sprzedaży 
Nr. katalogowy 

5 L kanister 3 x 5 L 116000-005L 

 

 
 

Kran do kanistra, klucz do kanistra. 

 

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.  

 

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 001386  

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 
93/42/ EEC 

Dr Schumacher GmbH 

Am Roggenfeld 3 

D-34323 Malsfeld 

 

 

TYP PREPARATU 

ZASTOSOWANIE 

SPOSÓB UŻYCIA 

DANE FIZYKO - CHEMICZNE 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
 

SKŁAD 

STĘŻENIA UŻYTKOWE 

UWAGI 

REJESTRACJA 

DOZOWNIKI 

PRODUCENT 


